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A Besluitenlijst d.d. 22 oktober 
2019  
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 22 oktober 2019 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Septembercirculaire 
gemeentefonds 2019 

M.G.E. Som 1.  Het college neemt kennis van de 
mededelingen uit de 
septembercirculaire 2019. 

2.  Het college besluit de financiële 
bijstellingen voor 2019 te 
verwerken in de tweede marap 
2019. 
3.  Het college besluit de financiële 
bijstellingen voor 2020 en volgende 
jaren te verwerken in de tweede 

begrotingswijziging 2020. 
 

D Wijzigingsverordening 
Algemeen Plaatselijke 
Verordening Montferland 2019 

P. de Baat Het college besluit aan de 
gemeenteraad voor te stellen de 
Wijzigingsverordening Algemene 

plaatselijke verordening 
Montferland 2019 vast te stellen. 
 

E Aanpassing GR GGD NOG. W.G.H.Sinderdinck 
 
 

Het college besluit het voorstel 
inzake de wijziging van het GR voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 

 

F Overkapping Eltenseweg 15 te 
Stokkum 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1.  Aan de nu voorliggende 
aanvraag om omgevingsvergunning 
(Eltenseweg 15 te Stokkum) voor 

een overkapping van 54,59 m² 

uitsluitend medewerking te 
verlenen met toepassing van de 
afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 3 Wabo. 
2.  Bereidheid aan te geven om met 
toepassing van de inherente 

afwijkingsbevoegdheid toepassing 
te geven aan de 
afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 2 Wabo 
(kruimelgevallen) wanneer een 
nieuwe aanvraag wordt ingediend 
met een aangepast bouwplan voor 

de overkapping (max 50 m²). 
3.  In afwachting van het door de 
gemeenteraad nog vast te stellen 
duurzaamheidskader 

energieopwekking geen 
medewerking te verlenen aan 

grondopstellingen voor 
zonnepanelen voor zover 
medewerking daaraan op grond van 
het geldende 
'Facetbestemmingsplan 
Zonnepanelen Buitengebied' niet 
mogelijk is. 

 



 

 

G Beantwoording raadsvragen 
artikel 42 RvO 
standplaatsvergunning 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de 
voorgestelde beantwoording en 
deze door te zenden naar de griffie. 

 

H Wens tot bouw Kas Groeiend 
Groen Doetinchemseweg 8 te 
Kilder 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1.  Geen medewerking te verlenen 
aan de gewenste herbouw van een 
kas op de locatie Doetinchemseweg 
8 te Kilder (Groeiend Groen), een 

en ander zoals beschreven in de 
bijgevoegde conceptbrief. 
2.  Groeiend Groen via een separaat 
schrijven te informeren over de 
bestemmingsplanstrijdige situatie 
en het niet nakomen van de 
realisatieovereenkomst. 

 

I Principe verzoek medewerking 
bouw woning Chamavenstraat 
Lengel 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1.  Principe medewerking toe te 
zeggen aan herziening 
bestemmingsplan zodra is voldaan 

aan de voorwaarden genoemd in 
bijgevoegde conceptbrief. 
2.  Verzoeker berichten conform 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

J Functieverandering naar 

wonen Steegseweg 26 Beek 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 

1.  In principe medewerking te 
verlenen aan de oprichting van een 
woongebouw in het kader van 
functieverandering op de locatie 
Steegseweg 26 te Beek, een en 
ander onder de in de bijgevoegde 

conceptbrief genoemde 
voorwaarden. 
2.  In te stemmen met de 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

K Jaarstukken 2018 St. 

Achterhoek Toerisme 

M.G.E. Som 1.  Het college stemt in met de 

jaarrekening 2018. 
2.  Het college neemt kennis van 
het jaarverslag 2018. 
 

L Wijzigingen Startnotitie IVVP O.G. van Leeuwen Het college besluit de actualisering 
wijzigingen startnotitie IVVP ter 

informatie voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 

M Beleidskader 
Onderwijsachterstanden en 

voorschoolse voorzieningen 
2020-2022 
 

G.J.M. Mijnen 1. Het college stemt in met het 
Beleidskader 

Onderwijsachterstanden en 
voorschoolse voorzieningen 
gemeente Montferland 2020-2022. 
2.  Het college stemt in met het 
convenant Uitvoeringsprogramma 
Onderwijsachterstandenbeleid 
gemeente Montferland 2020-2022. 

3.  Het college besluit de afspraken 
uit het convenant te implementeren 



 

en samen met de partijen het 
convenant te ondertekenen. 
4.  Het college stemt in met het 
publiceren van het beleidskader en 
het convenant. 
5.  Het college stemt in met het 

bijgevoegde raadsvoorstel. 
 

N Structuurvisie DocksNLD W.J.A. Gerritsen 1.  Het college stemt in met de 
zienswijzennota en de toezending 
ervan aan de verschillende 

belangenorganisaties.  
2.  Het college besluit de 
gemeenteraad voor te stellen de 
Structuurvisie DocksNLD en 
bijgaande zienswijzennota vast te 
stellen, conform bijgevoegd concept 

raadsvoorstel en - besluit. 

 

O Persaangelegenheden P. de Baat Het college neemt kennis van de 
persconferentie besluitenlijst d.d. 
22 oktober 2019. 
 

P Functieverandering naar 
wonen Melkweg 1/1a te Beek 

O.G. van Leeuwen 1.  Het college stemt in met de 
ingediende ruimtelijke 
onderbouwing, het landschappelijke 
inpassingsplan en het 
beplantingsplan voor de 
functieverandering aan de Melkweg 

1/1a te Beek. 
2.  Het college stemt in met de 
bijgevoegde aan initiatiefnemer ter 
ondertekening voor te leggen 
concept planschadeovereenkomst 

en concept realisatieovereenkomst. 
3.  Het college stemt in met het 

opstellen van een concept 
wijzigingsplan, waarbij de 
vormgeving wordt afgestemd op het 
besluit van de raad inzake het 
'functieveranderingsbeleid naar 
wonen 2019'. 

4. In lijn met principebesluit van 19 
december 2017 neemt Wethouder 
Gerritsen geen deelname aan 
beraadslaging en besluitvorming 
inzake onderwerp 
'functieverandering naar wonen 
Melkweg 1/1a te Beek'. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019. 
 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 



 

drs. M.J.J. Wagener    mr. P. de Baat MPM 
 


